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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 267 personen bevolen wegens
vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober
2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake
willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote
schaal of systematisch opsluiten van personen die
banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen
op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with
OTHERS heeft een gedetailleerde database
samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale
detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te
monitoren.
12 juli: De Forensische Geneeskundige Instelling heeft
besloten dat de 83-jarige, zieke gevangene Mehmet
Emin Özkan geschikt is om in de gevangenis te blijven.
13 juli: Elif Çadırcı, de moeder van een 13 maanden
oude baby, werd aangehouden op verdenking van
banden met de Gülen-beweging.
15 juli: Het Constitutioneel Hof verwerpt een beroep van
de oppositie op opschorting van de uitvoering van een
omstreden wet inzake vervroegde invrijheidstelling
(Covid-19) die politieke gevangenen uitsluit.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge
Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige
werknemers uit de publieke sector die tijdens de
noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit hun
baan zijn ontslagen en die respectievelijk op 6 augustus
2019 en 29 december 2020 als vermist zijn opgegeven,
in wat de laatste gevallen lijken te zijn in een reeks van

vermoedelijke gedwongen verdwijningen van
regeringscritici sinds 2016.

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING
12 juli: De politie in İstanbul heeft activist Nursel
Tanrıverdi kort vastgehouden die een sit-in hield om te
protesteren tegen de massale zuiveringen in de publieke
sector na een staatsgreep in 2016.
12 juli: Het bureau van de gouverneur van Muş
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de
open lucht voor een periode van 15 dagen.
14 juli: De politie in Şanlıurfa hield Emine Şenyaşar en
Ferit Şenyaşar kort aan die een sit-in hielden voor een
plaatselijk gerechtsgebouw om te protesteren tegen het
vermeende gebrek aan effectieve vervolging in de zaak
van een familielid dat werd gedood door een plaatselijke
regeringspartijambtenaar.
14 juli: De politie in Istanboel heeft kortstondig vier
mensen aangehouden die voor het Griekse consulaat
hadden gedemonstreerd om de vrijlating te eisen van
hun familieleden die in Griekenland in de gevangenis
zitten.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
13 juli: De openbare aanklagers van Istanboel hebben
het voormalige oppositieparlementslid Berhan Şimşek
aangeklaagd wegens "vernedering van de staat", naar
aanleiding van zijn opmerkingen in een tv-programma.
14 juli: Een rechtbank in Istanbul besloot de toegang te
blokkeren tot nieuwsberichten over beschuldigingen

waarbij presidentiële adjudant Korkmaz Karaca
betrokken was.
15 juli: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
vroeg Turkije om zijn verdediging in te dienen in de zaak
van 81 academici die uit hun baan werden gezet omdat
ze in 2016 een vredesverklaring hadden ondertekend.
15 juli: Turkije staat na India op de tweede plaats in het
aantal verwijderingsverzoeken van Twitter voor inhoud
die in de tweede helft van 2020 door geverifieerde
journalisten en nieuwsverkooppunten is geplaatst, zo
blijkt uit het Transparantierapport van het bedrijf.

BEWEGINGSVRIJHEID
13 juli: Volgens berichten in de media kunnen twee
studenten van de Boğaziçi-universiteit, die kortstondig
werden vastgehouden tijdens protesten tegen de proregeringsrector en onder gerechtelijk toezicht werden
vrijgelaten, nu niet naar het buitenland reizen om een
postdoctorale opleiding te volgen als gevolg van een
reisverbod dat hun is opgelegd.
13 juli: De Turkse autoriteiten verbieden schrijvers en
politici van de Turkse Republiek Noord-Cyprus (KKTC),
een afgescheiden staat die alleen door Turkije wordt
erkend, die kritiek hebben op het beleid van Ankara, het
land binnen te komen.

KOERDISCHE MINDERHEID
13 juli: Gendarmes in Şanlıurfa houden lokaal HDPbestuurder Müslüm Arslan kort aan.
14 juli: Het huis van Sezer Öztürk, een medewerker van
de HDP-districten in Istanbul, is vernield en op de muren
zijn racistische uitlatingen gespoten.

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET
BUITENLAND
15 juli: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische onderwijzer
die door de Turkse inlichtingendienst uit Kirgizië was
uitgewezen, werd door drie Kirgizische mannen
ontvoerd, geblinddoekt en enkele uren rondgereden
alvorens hij op een vliegtuig naar Turkije werd gezet,
volgens nieuwe details die door zijn advocaat zijn
bekendgemaakt. Aanklagers in Ankara eisten in een
aanklacht tot 22 jaar en zes maanden gevangenisstraf
voor İnandı op beschuldiging van terrorisme.

ANDERE MINDERHEDEN
14 juli: Mustafa Destici, de leider van een kleine
extreem-rechtse partij, stelde voor dat Turkije
verwijzingen naar "Griekse" en "Armeense" op kerken
en scholen van deze gemeenschappen op de
Prinseneilanden in de Zee van Marmara zou
verwijderen.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
16 juli: Prominent voorvechter van rechten Ömer Faruk
Gergerlioğlu keerde terug naar zijn parlementszetel, vier
maanden nadat hij van zijn parlementaire status was
ontheven op basis van een veroordeling over een post
op sociale media in 2016.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT

13 juli: Uit rapporten blijkt dat een gevangenis in Izmir
ziekenhuisopname heeft geweigerd aan de zieke
gedetineerde Mithat Öztürk.

15 juli: Een parlementaire subcommissie heeft een
wetsvoorstel goedgekeurd dat de noodtoestand met drie
jaar verlengt. Het wetsvoorstel verlengt de
noodmaatregelen die het ontslag van ambtenaren door
de regering regelen en die voorzien in extra voorarrest
voor veiligheidsautoriteiten voor mensen die in hechtenis
worden genomen in het kader van terrorismegerelateerd onderzoek.

17 juli: Ertaş Sofuoğlu, een psycholoog die gevangen zit
wegens vermeende banden met de Gülen-beweging,
werd in het ziekenhuis opgenomen nadat bij hem op 28
juni Covid-19 was vastgesteld, maar de autoriteiten
hebben sindsdien geen informatie over zijn toestand
vrijgegeven.

12 juli: Mustafa Emiroğlu, een gevangene in een
gevangenis van Afyon, werd pas in het ziekenhuis
opgenomen nadat zijn toestand verslechterde 11 dagen
nadat hij positief had getest op Covid-19.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
12 juli: Een rechtbank in Istanboel heeft de Iraanse
vluchteling Zohren Momeni gearresteerd omdat hij de
Turkse vlag zou hebben belasterd.

14 juli: volgens berichten zit een uitgebreide familie van
16 vluchtelingen uit de door de Taliban bezette stad
Herat in Afghanistan al bijna een maand vast op de
luchthaven van Istanboel en dreigt zij te worden uitgezet,
hoewel zij internationale bescherming heeft
aangevraagd.
16 juli: Een groep Turken die politiek asiel zocht in
Griekenland werd gefouilleerd en teruggedreven door
Griekse grenswachten.
17 juli: In een onderzoeksrapport van het Europees
Parlement wordt vastgesteld dat Frontext, het
agentschap voor grens- en kustbewaking van de EU, er
niet in is geslaagd de rechten van mensen aan de EUgrenzen, waaronder de Grieks-Turkse grens, te
beschermen.

FOLTERING EN MISHANDELING
13 juli: De bewakers in een gevangenis in Bolu hebben
gevangene Mustafa Özgür Mulla fysiek mishandeld.
Gevangenisartsen weigerden later Mulla's verwondingen
te documenteren.
14 juli: De bewakers in een gevangenis in
Kahramanmaraş hebben gevangenen die deelnamen
aan een hongerstaking fysiek mishandeld.

